คูมือการใหบริการ
การไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี

ฝายบังคับคดี

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
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คูมือการปฏิบัติงาน
การไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี
1. วัตถุประสงค.
เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน รวมทั้งศึกษาขั้นตอนการไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดีไดอยางถูกตอง
และเขาใจในรายละเอียดในแตละขั้นตอน
2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงาน “การไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี” จะครอบคลุมถึงเนื้อหาในการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน
ของผูปฏิบัติงานประกอบกับการติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ความหมายและคำจำกัดความ
ผูกูยืม/ผู ค้ำประกันที่ถูกสืบทรัพย2บังคับคดี หมายถึง ผูกูยืม/ผู ค้ำประกันที่ถูกฟ4องรองดำเนินคดี และศาลมีคำพิพากษา
ใหชำระหนี้ แตผู กู ยืม/ ผู ค้ำ ประกันไมชำระหนี้ใหเสร็จสิ้น จนใกลหมดระยะเวลาการบังคับคดี และเปนผู กู ยืม/ผู ค้ำประกัน
กลุมที่กองทุนฯ กำหนดใหมีการสืบทรัพย2บังคับคดี
การสืบทรัพย2บังคับคดี หมายถึง การติดตามหนี้ผูกูยืม/ผูค้ำประกันที่ไมชำระหนี้ตามคำพิพากษา รวมถึงการสืบหาทรัพย2สิน
และการบังคับคดีผูกูยืม/ผูค้ำประกันเพื่อบังคับชำระหนี้ตามกฎหมาย
4. หนาที่และความรับผิดชอบ
4.1 ตรวจสอบการยึด การอายัดทรัพย2และขายทอดตลาดทรัพย2ของผูกูยืม/ผูค้ำประกันที่ถูกสืบทรัพย2บังคับคดี
4.2 พิจารณาการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี และจัดทำบันทึกขอตกลงการไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี
4.3 ดูแลเอกสาร ความถูกตอง ในการไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี
4.4 ประสานงานกับสำนักงานทนายความ เพื่อดำเนินการงดการบังคับคดีตามกฎหมาย
5. กระบวนการจัดทำ
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ระบวนการทำงาน (WORKFLOW) 1. การไกลเกลีย่ ขอพิพาทในชั้นบังคับคดี
ลำดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกีย่ วของ

ผูรับผิดชอบ

เริมต้น

1

2

3

ตรวจสอบสถานะการยึดทรัพย์ / ประกาศ
ขายทอดตลาดทรัพย์ของผูก้ ยู้ ืม/ผูค้ าประกั
ํ
น

2 นาที

ตองเปนผูกูยืมที่ถูกยึดทรัพย2 และยังไมถึงวันขาย
ทอดตลาดหรือกอนวันขายทอดตลาดอยางนอย 7 วัน

มีการยึดทรัพย์

ทําบันทึกข้อตกลงไกล่เกลียข้อพิพาท
ชันบังคับคดี

A

ตรวจสอบสถานะการยึดทรัพย2/ประกาศขายทอดตลาดทรัพย2 หมายแจงการยึดทรัพย2/ ฝGายบังคับคดี /
ของผูกูยืม/ผูค้ำประกัน
ประกาศขายทอดตลาด ผูรับจาง
ทรัพย2

10 นาที

หนังสือแจง
การยึดทรัพย2

ทำการตรวจสอบขอมูลผูกูยืม ดังนี้
บันทึกขอตกลงไกล
1. ตรวจสอบรายชื่อวาเปนผูกูยืม/ผูค้ำประกัน ในกลุมที่จะ เกลีย่ ชั้นบังคับคดี
ทำขอตกลงไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี
รายละเอียดของผูกูยืม
2. ตรวจสอบคาทนายความ คาฤชาธรรมเนียม และ
คาใชจายดำเนินคดี
3. ตรวจสอบบัญชีเงินกู (ขอมูลบัญชี) เพื่อคำนวณ
ยอดชำระรายเดือน
4. ออกบันทึกขอตกลงไกลเกลีย่ ขอพิพาทชั้นบังคับคดี
จำนวน 2 ชุด

ฝGายบังคับคดี /
ผูรับจาง

ฝGายบังคับคดี /
ผูรับจาง

ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกีย่ วของ

ผูรับผิดชอบ

A

4

จัดเตรียมเอกสารให้ผกู้ ยู้ ืมดําเนินการ

5

อธิบายผูก้ ยู้ ืมเกียวกับบันทึกข้อตกลง
ไกล่เกลียฯ และขันตอนทีต้องปฏิบิติ หลังจาก
ทําบันทึกข้อตกลงไกล่เกลีย ฯ

6

ผูก้ ูย้ ืมตกลง
ทําบันทึกไกลเกลียฯ

B

10 นาที

จัดเตรียมเอกสารใหผูกูยืม ดำเนินการ ดังนี้
1. หนังสือยินยอมใหดำเนินการงดการบังคับคดีชั่วคราว
2. วิธีปฏิบัติหลังทำบันทึกขอตกลงไกลเกลี่ยขอพิพาท
ชั้นบังคับคดี
3. รายละเอียดคาทนายความ คาฤชาธรรมเนียม และ
คาใชจายดำเนินคดี (กรณีที่มคี างชำระ)
4. สอบถามขอมูลบัญชีเงินกูในระบบ DMS
5. หนังสือยินยอมใหดำเนินการแทนการงดการบังคับคดี
ชั่วคราว สำหรับผูถือกรรมสิทธิร์ วม

หนังสือเพื่อใหผูกูยืม
ดำเนินการตอหลังจาก
ยอมรับเงื่อนไขตาม
บันทึกขอตกลงไกล
เกลี่ยชั้นบังคับคดี

อธิบายผูกูยืมเกี่ยวกับบันทึกขอตกลงไกลเกลี่ยขอพิพาท
ชั้นบังคับคดี และขั้นตอนที่ตองปฏิบิติหลังจากทำบันทึก
ไกลเกลี่ยฯ

1.บันทึกขอตกลงไกล ฝGายบังคับคดี
เกลี่ยฯ
2.เอกสารหลังจาก
ทำบันทึกไกลเกลี่ยฯ
ผูกูยืม
บันทึกขอตกลง
ไกลเกลี่ยฯ ที่มลี ายเซ็น
ผูกูยืม

20-30 นาที
ผูกูยืมรับทราบขอตกลงและลงนามในบันทึกขอตกลง
ไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี ทั้ง 2 ชุด
(1 ชุดสำหรับผูกูยืม อีก 1 ชุดสำหรับกองทุนฯ)

ฝGายบังคับคดี /
ผูรับจาง

4
ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกีย่ วของ

ผูรับผิดชอบ

B

7

8

9

ฝบค.เสนอผูม้ ีอาํ นาจลงนาม บันทึกข้อตกลง
ไกล่เกลียฯ

ฝบค. นําส่งสําเนาเอกสารการไกล่เกลีย
ชันบังคับคดี ให้สาํ นักงานทนายความ

สํานักงานทนายความและผูก้ ยู้ ืม ร่วมกัน
ยืนคําร้องการขอชะลอการประกาศ

ฝบค.เสนอผูมีอำนาจลงนามในบันทึกขอตกลงไกลเกลี่ยฯ
5 นาที

20-30 นาที

ฝบค. นำสงสำเนาเอกสารการไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี
ใหสำนักงานทนายความผูรับผิดชอบ (ประมาณ 10 ราย/
ตอวัน)

บันทึกขอตกลง
ฝGายบังคับคดี
ไกลเกลี่ยฯ ที่มลี ายเซ็น
ผูกูยืมและผูมีอำนาจ
ลงนามของกองทุนฯ
ทนายไดรับเอกสาร
ฝGายบังคับคดี
ไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี
ของผูกูยืม

สำนั ก งานทนายความและผู กู ยื ม ร วมกั น ยื ่ น คำรอง คำรองของดการขาย
ของดการขายทอดตลาดตอเจาพนักงานบังคับคดี
ทอดตลาด

ผูกูยืม/ผูรับจาง

เมื่อผูกูยืมปXดบัญชี กองทุนฯ จะตรวจสอบคาทนายความ ใบเสร็จการชำระหนี้
ภายใน 15 วัน คาฤชาธรรมเนี ย ม และคาใชจ ายดำเนิ น คดี รวมทั้ ง ปXดบัญชี
ตรวจสอบบัญชีเงินกู และแจงใหสำนักงานทนายความ
ถอนการยึดทรัพย2

ฝGายบังคับคดี /
ผูรับจาง

ภายใน 15 วัน

ขายทอดตลาด

10

ผูก้ ยู้ ืมปิ ดบัญชี / ฝบค. แจ้งสํานักงาน

ทนายความเพือให้ถอนการยึดทรัพย์

จบ
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การทำไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี มีขั้นตอนดังนี้
1.1 ทำการตรวจสอบสถานะการยึดทรัพย2/ประกาศขายทรัพย2 ของผูกูยืม/ผูค้ำประกัน โดยตองถูกยึดทรัพย2แตยัง
ไมมีการขายทอดตลาด
1.2 ทำการตรวจสอบขอมูลผูกูยืม/ผูค้ำประกัน ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อวาเปนผูกูยืม/ผูค้ำประกัน ในกลุมที่จะทำขอตกลงไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี
2. ตรวจสอบคาทนายความ คาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายดำเนินคดี
3. ตรวจสอบบัญชีเงินกู (ขอมูลบัญชี) เพื่อคำนวณยอดชำระรายเดือน
4. ออกใบบันทึกขอตกลงไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดีจำนวน 2 ชุด ผานระบบ LES
1.3 จัดเตรียมเอกสารใหผูกูยืม ดำเนินการดังนี้
1. หนังสือยินยอมใหดำเนินการงดการบังคับคดีชั่วคราว
2. วิธีปฏิบัติหลังทำบันทึกขอตกลงไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี
3. รายละเอียดคาทนายความ คาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายดำเนินคดี (กรณีที่มีคางชำระ)
4. สอบถามขอมูลบัญชีเงินกูในระบบ DMS
5. หนังสือยินยอมใหดำเนินการแทนการงดการบังคับคดีชั่วคราว สำหรับผูถือกรรมสิทธิ์รวม
1.4 อธิบายขั้นตอนเกี่ยวกับบันทึกขอตกลงไกลเกลี่ย ขอพิพาทชั้นบังคับคดี และขั้นตอนที่ต องปฏิบัติหลังจาก
ทำบันทึกไกลเกลี่ยฯ
1.5 ผูกูยืมรับทราบขอตกลงและลงนามในบันทึกขอตกลงไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี ทั้ง 2 ชุด (1 ชุด สำหรับ
ผูกูยืม , 1 ชุด สำหรับกองทุนฯ)
1.6 เสนอผูมีอำนาจลงนามในบันทึกขอตกลงไกลเกลี่ยชั้นพิพาทชั้นบังคับคดี
1.7 บันทึกผลการไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดีในระบบ LES พรอมแนบเอกสารการไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี
แจงสำนักงานทนายความ เพื่อใหทราบวาผูกูยืมไดทำการไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดีแลว
1.8 สำนักงานทนายความและผู กูยืม รวมกันยื่นคำรองของดการขายทอดตลาดตอเจาพนักงานบังคับคดี พรอมทั้ง
บั นทึ กผลการของดการขายทอดตลาดในระบบ LES และแนบเอกสารที ่เกี ่ยวของ โดยเมื ่อ ใกลถึง วั น ครบกำหนดการงด
การขายทอดตลาดระบบจะแจงเตือนใหเจาหนาที่และผูรับจางทราบ เพื่อใหสามารถดำเนินการไดทันกำหนดเวลา
1.9 เมื่อผูกู ยืมปXดบัญชี กองทุนฯ จะตรวจสอบคาทนายความคาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายดำเนินคดี รวมทั้ง
ตรวจสอบบัญชีเงินกู โดยกองทุนหรือสำนักงานทนายความจะตองยื่นคำรองของดการขายทอดตลาดทรัพย2 และติดตอลูกหนี้
เพื่อถอนการบังคับคดีตอเจาพนักงานบังคับคดีตอไป
ทั้งนี้ หากมีขอติดขัดกรณีผูกูยืมไมชำระคาธรรมเนียมไถถอน ใหกองทุนฯ หรือสำนักงานทนายความ หรือเจาหนาที่
กองทุนที่ไดรับมอบอำนาจ ไปดำเนินการยื่นคำรองของดการขาดทอดตลาดทรัพย2ในวันที่มีการขายทรัพย2นั้น
7. เอกสารอางอิง
กระบวนการปฏิบัติงานหลัก : ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาวาดวยการไกลเกลี่ยลูกหนี้
ตามคำพิพากษาชั้นบังคับคดี พ.ศ. 2557
8. แบบฟอร.มที่ใช
บันทึกขอตกลงไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี
9. ชองทางการติดตอ
เบอร2ตอ 538, 542 และ 586
E-mail: prassanees@studentloan.or.th , arunroodb@studentloan.or.th

